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Poz. 5262
UCHWAŁA NR XXX/246/2017
RADY GMINY WAGANIEC
z dnia 1 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia i określenia zasad nadawania honorowego tytułu „Zasłużona/y
dla Gminy Waganiec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Mając na uwadze uhonorowanie osób zasłużonych dla Gminy Waganiec, ustanawia się tytuł
„Zasłużona/y dla Gminy Waganiec".
§ 2. Ustala się Regulamin zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec”, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Jarosław Różański
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/246/2017
Rady Gminy Waganiec
z dnia 1 grudnia 2017 r.
REGULAMIN
określający zasady nadawania honorowego tytułu: „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec",
zwany dalej „tytułem".
§ 1. Rada Gminy Waganiec wyróżnia osoby, które mają wybitne osiągnięcia w działalności gospodarczej,
kulturalnej, społecznego rozwoju, promocji gminy lub przez swój dorobek i osiągnięcia zasługują na
wyróżnienie tytułem: „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec",
§ 2. 1. Tytuł może być nadany osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub cudzoziemcom,
pełnoletnim, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Tytuł może być nadany tej samej osobie tylko raz.
3. Osoby pełniące mandat radnego Rady Gminy Waganiec, funkcję Wójta Gminy Waganiec nie mogą być
kandydatami do tytułów w okresie pełnienia przez nich wskazanych funkcji.
4. Osoba zgłoszona do nadania tytułu musi w formie pisemnej:
a) wyrazić zgodę na nadanie tytułu,
b) złożyć oświadczenie, ze nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Wymogi, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą osoby zmarłej.
§ 3. 1. Uprawnionymi do składania wniosków do nadania tytułów, są:
a) organy Gminy Waganiec, tj. Wójt Gminy i Rada Gminy,
b) jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Waganiec,
c) organizacje społeczne i stowarzyszenia działające na terenie gminy Waganiec,
d) co najmniej 50 pełnoletnich osób zamieszkałych na terenie gminy Waganiec.
§ 4. 1. Wniosek o nadanie tytułu składa się na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wniosek zawiera:
a) dane osobowe kandydata do tytułu,
b) pisemną zgodę kandydata (dotyczy osób żyjących),
c) pisemne oświadczenie kandydata o niekaralności dot. §2 ust. 4 pkt b,
d) merytoryczne uzasadnienie kandydatury,
e) podpis/y wnioskodawcy/ców,
f) listę osób popierających, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
3. Wniosek o nadanie tytułu składany jest do Wójta Gminy Waganiec w terminie do 30 marca roku
kalendarzowego.
4. Po sprawdzeniu wniosku pod względem formalnym Wójt przekazuje wniosek Przewodniczącemu Rady
Gminy.
§ 5. 1. Wniosek o nadanie tytułu opiniuje Kapituła w skład której wchodzą:
a) Wójt Gminy – przewodniczący kapituły,
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b) Przewodniczący Rady Gminy/Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – zastępca przewodniczącego
kapituły,
c) Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy,
d) Wyróżnieni honorowym tytułem: „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec".
2. Kapituła po zaopiniowaniu wniosków nominuje kandydata/ów do tytułu: „Zasłużona/y dla Gminy
Waganiec".
3. Przed nominacją kandydata Kapituła zaprasza na posiedzenie wnioskodawcę (wnioskującego) o nadanie
tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec”. Wnioskodawca przedstawia Kapitule, w formie wystąpienia,
zasługi kandydata.
4. Niestawienie się wnioskodawcy na posiedzenie Kapituły w celu określonym w ust. 3 nie powoduje braku
możliwości nominowania przez Kapitułę danej kandydatury do tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec”.
5. Nadanie tytułu nominowanym następuje w drodze uchwały podejmowanej jeden raz w roku
w Dzień Samorządu Terytorialnego (27 maj) lub w okresie poprzedzającym, przez Radę Gminy
Waganiec.
§ 6. Rada Gminy Waganiec może w drodze uchwały pozbawić nadanego tytułu w razie stwierdzenia, że
jego przyznanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd.
§ 7. Osoby uhonorowane tytułem podlegają wpisowi do Księgi Zasłużonych dla Gminy Waganiec,
z podaniem imienia, nazwiska i miejscowości ostatniego zamieszkania.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu ustanowionego
Uchwałą Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Waganiec
z dnia 6 grudnia 2017 r.

WNIOSEK
o nadanie tytułu
„Zasłużona/y dla Gminy Waganiec"
Życiorys kandydata
I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko: ……………………………………..………………....................…….…
2. Data urodzenia: …………………………………..…………………....................…….…
3. Miejsce urodzenia: ……………………………………..…………………….....................
4. Miejsce zamieszkania (ostatniego zamieszkania) : ………………………….....................
5. Telefon, e-mail (dotyczy osób żyjących): ..……..…………………………....................…
II. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA:
1. Wykształcenie: ..……………………………..………………………………......…………
2. Zawód: ..……………………………………..……………………………..............………
3. Miejsce/a pracy: ……………………………………..……………………......................…
III. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA, PRZEBIEG PRACY SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ
I OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ GMINY LUB ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
IV. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE:
Niniejszym zgadzam się na moją kandydaturę do tytułu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Urząd Gminy w Wagańcu moich danych, w tym danych osobowych zawartych w „Życiorysie
kandydata" zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie określającym zasady nadawania
honorowego tytułu: „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec", stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Waganiec z dnia 1 grudnia 2017 roku. Powyższe dane udostępniam
dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury do przyznania tytułu „Zasłużona/y dla
Gminy Waganiec". Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
oraz prawo do ich poprawiania.
……………………………………………………………
(czytelny podpis)
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V. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
Niniejszym oświadczam, że nigdy nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ani nie
toczy się przeciwko mnie postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
.........………………………………………….........
(podpis)
VI. WNIOSKODAWCA/Y
1. Imię i nazwisko osoby reprezentującej wnioskodawcę: ………………………............…..
2.Określenie wnioskodawcy zgodnie z regulaminem (Wójt Gminy, Rada Gminy, jednostki
organizacyjne i pomocnicze gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, grupa mieszkańców):
wymienić - ……………….......................................…………………...................................
2. Dane kontaktowe osób reprezentujących wnioskodawcę:
Imię i nazwisko / nazwa: .........................................................................................................
Adres: ………………………………………….................………..…..…....…...…………....
Telefon: ............................................................, e-mail: .........................................................

………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zatwierdzonego
Uchwałą Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Waganiec
z dnia 1 grudnia 2017 r.

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH
kandydaturę ……………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Do tytułu „Zasłużona/y dla Gminy Waganiec”
Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Podpis

